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Och välkommen till denna handledning som kan hjälpa dig 
att på ett roligt sätt jobba med Ellen Karlsson och 
Monika Forsbergs böcker om barnen på förskolan havet. 

Följ den från början till slut eller dyk in i ett kapitel som 
du tycker passar er bäst!

Handledningen är skriven av Linda Flood 2019. 

Publicerad på nok.se

Jojje 5 år
Uma 5 ½ år
Lilly K snart 6 år

sida 2-6
sida 7-10
sida 11-14
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Jojje 5 år
• Presentera boken genom att tillsammans titta på bokens framsida och läs titeln 

högt. Vad tror du att boken handlar om? Hur tror du Jojje är? Slå sedan upp bokens 
första uppslag (sid 3) och genom att läsa de olika barnens namn presentera de 
olika karaktärerna. 

• Hur ser de andra barnen ut? Och hur ser de ut att känna sig? 
• Hur känner du dig idag? Visa med ansiktet och kroppen. Glad, ledsen, irriterad, 

modig, osäker, arg, rädd eller något annat? Varför känner du dig så? 

Söndag 
Jojje känner ibland en kolsvart känsla i bröstet, inte hela tiden men den kommer och 
går. Det värsta är om känslan kommer när han är på förskolan. När känslan kommer 
vill han ha mamma eller pappa nära, annars känns det som om han ska försvinna. Att 
ligga nära någon av dem hjälper också när han ska sova.

• Vad är det för känsla som Jojje känner? 
• Har du någon gång känt en liknande känsla i ditt bröst? 
• Vad kan man göra för att det känslan ska kännas mindre? 
• Hur gör du för att sova gott på kvällen? 

Måndag
Jojje och Uma pärlar långa fina halsband med snygga mönster, det tar lång tid och de 
kämpar allt vad de kan. När fröken Izla ska hjälpa Jojje att knyta sitt halsband tappar 
hon taget och pärlor trillar av. Jojje blir jätte arg. Han tycker att Izla är dum, var hon 
tvungen att tappa taget om halsbandet när han nu hade jobbat med det så länge? Izla 
säger att hon kan hjälpa till att reparera halsbandet men det vill inte Jojje alls, det är 
hans halsband så han vill göra det själv. 

• Titta på kapitlets bilder, kan ni hitta några andra mönster? 
• Har ni som läser några mönster på era kläder? Undersök varandra och se vad ni hittar. 
• Har du blivit riktigt arg på någon fröken någon gång? Vad hände då? 
• Izla, Jojje och Uma hjälps åt att lösa situationen. När brukar du få hjälp av dina 

kompisar att lösa saker som känns svåra? 

Tips på aktivitet: 
• Pärla ditt egna kompishalsband. 
• Rita med färgpennor ett vackert matematiskt mönster att ha som mall. 
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Tisdag
Jojje drabbas av en olycka. Han slår sin panna, såret är ganska djupt och det kommer 
mycket blod. Izla tycker att det ser ut att behöva sys så hon kör Jojje till vårdcentralen 
där pappa väntar. Läkaren håller med om att det behövs sys och plockar fram en 
spruta med bedövningsmedel samt nål och tråd för sy ihop såret. Sprutan gör lite 
ont men att sys känns inte alls. Jojje vill att pappa ska titta på såret men det vill inte 
pappa för han tycker det är obehagligt.

• Har du skadat dig någon gång? Vad hände då? 
• Titta på bilden (sida 21). Hur ser pappa ut att känna sig? Vad tror du att han  

tänker?

Onsdag 
När Jojje och pappa precis gått och lagt sig känner de en lukt av brandrök. De går 
ut i bara pyjamasen för att ta reda på vart röken kommer ifrån. Jojje känner att rädslan 
kommer krypande i hans kropp, som om känslan är på väg att suga in honom. 
Rädslan blir lite mindre när pappa bär honom i famnen. 

• Vet ni vad man ska göra när det börjar brinna? 
• Har ni varit med om en brandövning? Hur gjorde vi då? Hur kändes det?
• Jojje känner det som om rädslan är på väg att suga in honom? Hur gör du för att 

det ska kännas bättre när du blir rädd. När känns det bättre för Jojje? 

Torsdag 
På morgonen när Jojje och pappa går till förskolan pratar de om branden. På vägen 
träffar de Jojjes kompis Michelle. Hon berättar att i lägenheten som det brann i bodde 
det en fisk som dog i branden. Jojje funderar på det hela vägen till förskolan. Han tycker 
att gubben är dum som lät sin fisk dö i branden. Det var en olyckshändelse säger pappa. 
Jojje tycker gubben är dum i alla fall. ”Det jag tycker, det tycker jag”, säger Jojje bestämt. 
På torsdagar på Förskolan Havet får ett av barnen vara med i köket och hjälpa för-
skolekocken Alexander att laga dagens lunch. Idag är det Jojjes tur, något som han längtat 
efter ända sedan han började på storbarnsavdelningen.

• Jojje är arg på gubben som bodde i lägenheten där det brann. Varför är han det? 
• Är det gubbens fel att fisken dog eller är var det en olyckshändelse som pappa 

säger? 
• Det jag tycker, det tycker jag säger Jojje. Pappa säger att det får han men han kan 

väl låta bli att säga det högt? Varför säger pappa så? 
• Vilken maträtt på förskolan är din favorit? 
• Hur kan du göra om du inte tycker om den mat som serveras? 
• Varför vågar Jojje inte berätta för Alexander att han inte tycker om soppa? 
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Samtala om FN:s konvention för barns rättigheter, Barnkonventionen artikel 13. 
”Barn har rätt till yttrandefrihet; att tänka, tycka och uttrycka sina åsikter, med 
respekt för andra personers rättigheter”

Fredag 
När det är pappavecka och fredag hämtar pappa alltid efter lunch men idag är han 
inte där när lunchen är slut.  När pappa inte står där och väntar på att de ska gå hem 
tillsammans säger Freddie att Jojje måste följa med ut tillsammans med de andra 
barnen och vänta. Det vill inte Jojje, han blir arg på Freddie. Jojje blir orolig. Pappa 
är aldrig sen, tänk om han är död? Till slut kommer pappa och han säger att han har 
sprungit för att han skulle komma fram snabbare, men det spelar ingen roll Jojje blir 
ändå arg på pappa.
När pappa och Jojje ätit tacos på kvällen tittar Jojje på olika program på datorn. Ett 
program handlar om svarta hål och gravitation Han funderar på svarta hål och kän-
ner igen känslan. Han har den känslan inom sig, det är det som är känslan. 

• Varför blir Jojje så arg på pappa? 
• Pappa frågar Jojje om han blir lika arg på mamma som jämt brukar vara sen men 

det brukar inte Jojje? Varför är det så?

Tips på aktivitet: Experiment gravitation, (Fysik). 
Du behöver: 
En hink 
Ett genomskinligt plastglas 
Vatten 

Genomförande: 
Ta ditt glas och fyll det till hälften med vatten. Vad tror du händer om du vänder 
glaset upp och ner över hinken? Prova, låt vattnet rinna ner i hinken. 
En gång till. Ta ditt glas och fyll det till hälften med vatten. Prova nu att snurra det 
vattenfyllda glaset så det för en kort stund hamnar upp och ner över ditt huvud. Har 
du en hink med handtag kan du även testa att snurra hinken med vatten över ditt 
huvud. Vad händer? Varför stannar vattnet i hinken?  

Vad är gravitation? 
Jorden som är planeten vi lever på, drar till sig saker med väldig kraft. Det är 
gravitationen. Det är det som gör att vattnet rinner ner i hinken eller att lego du 
tappar ramlar till golvet. Den kraften finns inte ute i rymden där allt istället flyger 
runt, med undantaget svarta hål. Kraften finns i svarta hål och drar därför drar åt sig 
allt som kommer i dess väg. 
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Lördag 
Det är lördag och då äter Jojje och pappa lördagsgodis. Denna lördagen bestämmer 
de sig för att gå till stora godisaffären. Det är långt till den och när de kommer dit 
är affären stängd. Pappa kommer på att det ligger en kokosbollsfabrik i närheten, de 
går dit för att köpa kokosbollar. När de handlat orkar inte Jojje gå mer. De tänker ta 
bussen men hittar inte hållplatsen. Det ser ut som alla i området där de promenerar 
har bil så då kanske de inte behöver någon busshållplats. Jojje tycker det är jobbigt 
att inte hitta. När de äntligen kommer hem ordnar pappa varsitt fotbad. Pappa tyckte 
utflykten var värt det men det tycker inte Jojje.

• Äter ni något speciellt på helgen? 
• Behöver alla ha bil? 
• Jojje tycker det är jobbigt att gå, hur gör du för att orka promenera fast du börjar 

bli trött.

Söndag igen
Mamma kommer hem till Jojje och pappa. Jojje lagar tomatsoppa att bjuda mamma 
på, precis som Alexander har lärt honom. Mamma frågar Jojje hur han har haft det 
i veckan. Först tycker han att veckan hos pappa bara är som vilken vecka som helst 
men sen kommer han på vad mycket som har hänt. 

• Kommer du ihåg vad som hänt under Jojjes vecka? 

En sista viktig grej
Jojjes stygn från olyckan med Tarzanlianen har trillat av sig själv, precis som läkaren 
trodde de skulle göra. Kvar i pannan finns ett ljust streck, ett ärr. Ett ärr som han är 
helt ensam om att ha. 

• Har du något ärr på din kropp? Ett speciellt kännetecken som bara är ditt. 

Jojjes kompis Lilly K skadar sin hand och Jojje vill torka blodet då han inte fick 
torkat bort sitt eget blod när han slog sig i ögonbrynet. Hur gör man på förskolan om någon 
slår sig och det kommer blod? Prata om att allt blod ska alltid betraktas som smittsamt. och 
varför skyddshandskar ska alltid användas.
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Uma 5 ½ år
• Presentera boken genom att tillsammans titta på bokens framsida och läs titeln 

högt. Vad tror du att boken handlar om? Hur tror du Uma är?
• Slå sedan upp bokens första uppslag och genom att läsa de olika barnens namn 

presentera de olika karaktärerna.
• Hur ser de andra barnen ut? Och hur ser de ut att känna sig? 
• Hur känner du dig idag? Visa med ansiktet och kroppen. Glad, ledsen, irriterad, 

modig, osäker, arg, rädd? Varför känner du dig som du gör idag?

Söndag
Uma och mamma älskar söndagar, för dem är det veckans första dag, en ledig dag. De 
sitter vid köksbordet och samtalar samtidigt som de målar mandalas. 
Morfar ringer, han frågar om Uma lekt med någon kompis idag. Uma säger först nej 
men kommer sedan på att hon lekt med sin bästa kompis - mamma. Morfar säger att 
man inte kan ha sin mamma som bästa kompis. Uma funderar på det som morfar sagt, 
och mamma har faktiskt aldrig sagt att de är kompisar. Mamma och mormor är inte 
alls kompisar, de är osams och de pratar inte med varandra. Mormor och hennes man 
tycker inte om att mamma skaffade Uma utan någon pappa, det tycker inte Uma, hon 
behöver ingen pappa.

• Vilken är veckans första dag för dig?
• Kan man ha en mamma som bästa kompis?
• Måste man ha en bästa kompis eller kan man ha flera stycken?
• Vilka personer ingår i din familj?
• Hur kan olika familjer se ut?

Tips på aktivitet: Mandala (Matematik).  
Du behöver:
Vita papper
Färgpennor
Sax för att klippa det vita pappret till cirklar.

Genomförande:
Visa exempel på olika typer av mandalas och mönster. Använd ljusbord om det finns.
Diskutera sammanhangets olika delar som blir en helhet.
Gör barnen uppmärksamma på olika mönster i sin omgivning.
Presentera barnen för olika matematiska mönster.
Rita upp egna enkla mandalas i cirklar och låt barnen fyll med färgpennor.
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Måndag
Måndagar på förskolan är ofta lugna dagar då inget speciellt händer, det gillar Uma. På 
måndagar brukar alltid Uma och Jojje hämtas tillsammans men så blir det inte för idag 
är Jojje ledig. En annan ovanlig sak är Umas bästa fröken Izla är inte på förskolan idag, 
utan det är Freddie som håller i morgonsamligen. När Freddie bestämmer brukar han 
bestämma att de ska gå till berget. Tur att Jojje inte är på förskolan idag för han gillar 
inte berget. Izla brukar prata om att man måste kunna kompromissa, att ibland måste 
man göra saker som man inte vill. 
När de är ute säger Lilly K att hon vill visa Uma en grej. De går bort från gruppen. 
De får egentligen inte går längre bort än att de hör när Freddie ropar. Lilly K är snabb, 
Uma hinner nästan inte med. Lilly K har fått syn på en studsmatta i en trädgård och 
hon vill att de ska gå dit. Det är roligt att hoppa studsmatta med Lilla K men plötsligt 
ser de något blått blinka längre bort. Freddie och de andra fröknarna har blivit så oroliga 
att de ringt polisen. Poliserna kör Uma och Lilly K tillbaka till förskolan. När Lilly Ks 
mamma kommer är hon jättearg.  När Umas mamma kommer får Uma en stor kram.

• Vad tycker du bäst om att göra på förskolan?
• Uma gillar att vara på berget men det gör inte Jojje. Hur gör ni för att enas om vad 

ni ska göra på förskolan?
• Lilly Ks mamma blir jättearg på Lilly K medans Umas mamma inte alls verkar arg, 

fast att de har gjort samma sak. Varför reagerar mammorna så olika?
• På Förskolan havet och avdelning Fiskmåsen är regeln att barnen får gå så långt 

bort att de hör när fröknarna ropar. Har ni några regler när ni är på utflykt eller ute 
på gården? 

Kompisträd
Har ni ett träd på er förskolegård som ni kan göra till ert kompisträd?
Vad är det för träd? Vad har trädet för kännetecken? Hur ser trädet ut under de olika 
årstiderna?

Tisdag
Idag ska det komma en teater till förskolan och spela upp en pjäs för barnen.  Freddie 
känner skådespelarna. Pjäsen är inte alls bra. Det tycker varken Uma eller något av de 
andra av barnen. När pjäsen är slut applåderar Uma jättemycket fast hon inte tycker att 
den är bra. När mamma kommer och hämtar visar det sig att Freddie tror att hon tycker 
pjäsen var jättebra, han såg när Uma applåderade.  
När de är ute på gården för att leka frågar kompisarna Uma om vad som hände på 
måndagen men hon vill inte svara. När Uma blir ensam med Jojje berättar hon om 
studsmattan och polisbilen men då vet redan Jojje om. Deras mammor pratade med 
varandra i telefon igår och då berättade Umas mamma allt. När Uma får veta det 
känns det inte bra i Uma.



© Linda Flood och Natur & Kultur 2019 9

• Uma tycker inte att teatern är speciellt bra, varför klappar hon så mycket att 
Freddie tror att hon tycker pjäsen är super bra? Hur kunde Uma gjort istället?

• Uma har haft hemligheter innan men den här hemligheten om studsmattan och 
polisbilen känns annorlunda. Varför känns denna hemligheten inte som de andra?

• När är det okej att ha hemligheter och när bör man berätta hemligheten för en 
vuxen?

Onsdag
Påsken närmar sig och på förskolan Havet är det dags att påskpyssla inför det stora 
vernissaget. På bordet står en ask med de vackrast paljetterna Uma har sett. Hon pysslar 
ett stort påskägg. Hon har sparat några av de vackraste paljetterna för att sätta på sist. 
Men när det är dags att sätta på paljetterna stoppar hon helt plötsligt ner de vackra 
paljetterna i sin ficka, det går så snabbt att hon knappt hinner tänka. När hon tittar 
upp möter hon Wagmas blick, Wagma har sett allt och säger till Izla att Uma stjäl. 
Kompisarna vänder sig om och stirrar på Uma och fröknarna talar om för barnen att 
de inte får ta hem paljetterna utan det är meningen att de ska stanna på förskolan. 
 
• Wagma ser när Uma stoppar ner paljetterna i sin ficka och säger det högt. Hur tror 

du det känns för Uma?
• Hur skulle Uma ha kunnat gjort istället? Kunde Wagma gjort på något annat sätt?

Torsdag
Uma och mamma går förbi Solbackaskolan, det är den skolan som Uma ska börja i 
efter sommarlovet. Uma tycker att det är lång tid tills skolan börjar men mamma pratar 
om det hela tiden. Jojje kan läsa men det kan inte Uma. Mamma säger att det behöver 
hon inte kunna än, för kan man allt måste hon bara sitta och vänta när hon är i skolan. 
Mamma rabblar upp massor av saker som Uma redan kan, som att spela tevespel, hoppa 
studsmatta och göra mandalas men det är inte sådana saker som Uma menar när hon 
undrar om mamma förstår hur det känns när alla kan en massa saker som inte hon kan.

• Uma tror att alla barnen utom hon kan allt när de ska börja i förskoleklass, tror du 
att det är så?

• Vad vill du lära dig i skolan?
• Vad har du lärt dig i förskolan?
• Hur kan du göra om en kompis kan något som inte du kan?
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Fredag
Det är fredag morgon, Uma och Jojje står och väntar på resten av gruppen som 
springer runt och vägrar stå två och två i ledet. Då hör de att det är några som skrattar, 
de skrattar åt Bobil som har kissat på sig. Uma blir kall inuti och vill hjälpa Bobil men 
hon vet inte hur, så hon bara står där och tittar. Men det gör inte Lilly K, hon talar om 
för de skrattande barnen att det är taskigt att skratta sen vänder hon sig till Bobil och 
tröstar honom. Ända sedan Uma och Lilly K hoppade studsmattta är det något som 
har förändrats, nu tänker Uma ofta på Lilly K. Trots att ingen verkar vara så bra kompis 
med Lilly K lyssnar ändå alla alltid på henne.

• Hur hade du gjort om du upptäckt att några barn skrattade elakt åt din kompis?
• Lilly K blir arg och säger ifrån och alla kompisarna lyssnar. Hur tror du det känns 

då för Bobil? Hur känns det i Lilly K?
• Uma undrar hur det känns att vara en sådan som alla lyssnar på, hur tror du det 

känns? När känner du dig lyssnad på?
• Hur ska en bra kompis vara?

Lördag
Morfar ska komma på besök. Uma talar om för honom att han faktiskt hade fel, att 
man kan vara bästa kompis med sin mamma. Morfar håller inte med men det gör 
ingenting, för Uma känner den där varma sköna känslan i magen då hon vet exakt vad 
hon tycker. Uma och morfar tycker olika och det gör ingenting.

• Morfar tycker att barn ska vara kompisar med barn och vuxna med vuxna. Vad 
tycker du?

• Uma får en varm och skön känsla i magen när hon känner sig säker på vad hon 
tycker. Hur känns det i dig när du blir helt säker på du tycker?

• När känner du dig osäker? Hur gör du då?

En sista viktig grej
När de städar på kvällen hittar Umas mamma den röda paljettstenen i Umas 
smyckesskrin, hon tittar på stenen och Uma ser att hon tänker. Sen lägger hon tillbaka 
paljettstenen.

• Hur tror du det känns i Uma när mamma hittar den röda paljettstenen?
• Varför säger inte mamma något om den röda paljettstenen? Tror du att mamma 

förstår att Uma tagit den från förskolan?
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Lilly K snart 6 år
Söndag 
Söndagar är speciella i Lilly Ks familj. Då äter alla middag tillsammans. Lilly K, pappa, 
mamma och varannan vecka Alice. Då måste tv:n och alla mobiler vara avstängda för 
då ska de prata med varandra. När de har ätit söndagsmiddag brukar de äta glass men 
mamma glömt att köpa glass idag och nu orkar hon inte gå och handla. Lilly K säger 
att hon kan handla. Pappa tycker att hon är alldeles för liten för att gå och handla. Det 
tycker inte mamma. Mamma och pappa tycker inte samma. Till slut får Lilly K ändå 
gå själv och handla om hon går raka vägen till affären och sen raka vägen hem. 

• För Lilly Ks pappa är söndagsmiddagarna viktiga, vilka stunder med din familj 
och de du bor med är viktiga för dig? 

• Lilly Ks mamma och pappa är oense om ifall det är en bra idé eller inte att låta hen-
ne gå och handla själv.  Vad tycker du?  Vad är viktigt för Lilly K att tänka på när 
hon går och handlar själv? 

Måndag
Idag kommer polisen på besök, det är samma poliser som kom när Lilly K och Uma 
gick iväg till studsmattan. Idag ska poliserna prata om trafiksäkerhet. 
När de kommer ut på förskolegården leker Jojje och Uma i sandlådan, Lilly K leker 
med dem fast att ingen frågat om hon vill vara med och fastän hon inte gillar att leka 
i sandlådan. Idag är det kul att leka i sandlådan så när Alice kommer för att hämta 
Lilly K vill hon inte gå hem. På vägen hem hittar räddar Lilly K daggmaskar från att 
drunkna i en vattenpöl. Hon tar med masken hem, den kan bo i hemma hos henne, 
i en blomsterkruka. 

• Har du hjälm när du cyklar? Har de i din familj hjälm när de cyklar? 
• När barnen leker på förskolegården leker Jojje och Uma i sandlådan, Lilly K är 

med fast hon inte tycker sandlådan är så kul. Har du gjort något du inte tycker är 
så kul någon gång för att få vara med någon speciell?

Tips på aktivitet: Daggmaskar (No) 
• Kan du höra masken? Leta upp en eller flera daggmaskar. Ta fram ett papper och 

låt masken slingra sig på pappret. Vad hör du? Om du är riktigt tyst kan du höra 
hur daggmaskens borst i kroppsegmenten rör sig mot pappret. 

• Hur rör sig masken. Kan du röra dig som en daggmask? 
• Hur långa är maskarna som ni hittat? Ta fram en linjal och mät masken.  Vilken 

mask är längst och vilken är kortast? Tänk på att vara försiktig, maskar är ömtåliga. 
Och glöm inte lägga tillbaka maskarna där ni hittade dem! 
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Tisdag
Frank och Wagma ska gifta sig. Lilly K säger att det bara är vuxna som kan gifta 
sig. Precis när bröllopet ska börja luktar det prutt i rummet. Frank blir sur, han 
tycker att Lilly K stör. Lilly K går ut ur rummet, på vägen ut hör hon Lilly P:s röst:
 ”Typiskt Lilly K, hon ska alltid bara förstöra.”

• De andra barnen tror inte att Lilly K vet vad kärlek är. Vad är kärlek? Hur känns 
kärlek? Vilka kan man känna kärlek för? 

• Kan man bestämma vad kärlek är för någon annan?
• Lilly P säger att Lilly K alltid stör. Hur tror du att det känns att få höra att du 

alltid är den som stör? Hur reagerar Lilly K på det Lilly P säger? 

Onsdag 
Lilly K kommer på en jättebra lek, de ska leka Döda Madame. Lilly P tycker inte att 
det är en bra idé, det är en lek för stora barn tycker hon. Alla andra barn går in på 
toaletten och i mörkret, med läskig röst kallar Lilly K på Döda Madam. Helt plötsligt 
hörs ett ljud och dörren flyger upp och smäller till Lilly P på näsan när hon står 
utanför och lyssnar. Hon blir ledsen och får näsblod. Uma som alltid är snäll hjälper 
henne. Freddie kommer förbi och undrar vad som hänt, Lilly P berättar att det var 
en olyckshändelse men Freddie tittar misstänkt på Lilly K. 
På eftermiddagen sitter Uma och Lilly K och ritar och pratar. De sitter tillsammans 
med andra men det känns för Lilly K som om det bara är hon och Uma, allt annat 
försvinner. Så gör det när man är kär och Lilly K måste berätta det för Uma. 

• Lilly K blir osäker om det är en olyckshändelse eller inte att Lilly P slår näsan på 
dörren? Vad tycker du? 

• Lilly K tycker att Frank och Wagma hade fel när de sa att hon inte visste vad kärlek 
är för det vet hon visst, Lilly K är kär i Uma. Hur vet Lilly K att hon är kär? Hur 
känns det i Lilly K när hon tänker på Uma? 

Torsdag 
På morgonen smyger Lilly K ner i Alice säng, hon behöver fråga Alice hur man gör när 
man är kär i någon och man vill att de ska bli riktig kärlek. Alice tycker att det första 
Lilly K måste göra är att berätta för Uma att hon är kär i henne. 

• Hur kan man göra när man vill berätta för någon att man tycker om den personen 
riktigt mycket? Hur kan man göra om man är blyg? 

• Varför tror du att Lilly K tycker så mycket om Uma? 
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Fredag 
Det är fredag och mamma och pappa har bestämmt att Lilly K ska stanna hemma 
från förskolan med det vill inte Lilly K, hon tycker att de borde ha frågat henne 
först. Mamma säger att hon ska ringa till Freddie och be om ursäkt för det som hon 
sa igår, Lilly K visste inte att vuxna måste be om förlåtelse precis som barn måste 
göra. 
Sen går de till lekplatsen. Efter en stund behöver mamma ringa några samtal och går 
iväg medans Lilly K fortsätter leka. Mamma blir borta en lång stund så tillslut går 
Lilly K för att leta rätt på henne. Istället stöter hon på Uma och hennes mamma. 
När mamma kommer berättar Lilly K om Freddie och att mamma kallade honom 
för idiot då bli mamma röd i ansiktet. 
På kvällen hör Lilly K hur mamma och pappa bråkar i köket, Lilly K tror de har 
glömt bort att de är kära. 

• Hur tror du att Lilly Ks mamma känner när hon ringer och säger förlåt till Freddie? 
Kan du ge några bra hur man kan säga eller göra förlåt? Hur brukar du göra? 
Säger vuxna förlåt på samma sätt som barn? 

• När Umas mamma frågar Lilly K om hon tappat bort sig säger hon nej, varför 
tror du inte hon inte berättar för Umas mamma att hon inte kan hitta sin mamma? 
Hur skulle du gjort om du blev av med en förälder eller annan vuxen person som 
du var i parken med? 

• Mamma vill inte att Lilly ska berätta allt som hänt för Umas mamma, varför tror 
du inte hon vill det? 

• Bråkar vuxna och barn på samma sätt? Hur känns det i dig när vuxna bråkar? 

Lördag 
Pappa har feber så Lilly K och Uma har bestämt att ses i parken. När Lilly K kommer 
hem igen berättar hon för pappa om Uma och om att hon och Uma har riktigt kärlek. 
Pappa säger att det är härligt att vara kär, det tycker Lilly K också. Men han säger 
också andra saker som är bra att tänka på när man är kär.

• Vad tror du Lilly K menar med riktig kärlek?
• Pappa säger “Du är din egen du, Lilly? ”  Vad menar han med det? 
• Vad är det som gör dig speciell? 

Tips på aktivitet: Rita självporträtt. (Bild)
Att måla självporträtt ger barnet möjlighet att reflektera kring sig själv och sin 
person. Att samtala kring och titta på andras självporträtt gör likheter och olikheter 
tydliga samt att barnet får öva sig att resonera och reflektera.
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1.Ta fram ett stort papper, vattenfärg, pensel och vatten. Om du har möjlighet spänn 
upp pappret på ett staffli eller vägg.
2.Låt barnet titta sig i en spegel, prata om vad ni ser. 
3.Låt barnet måla sitt självporträtt. 
4.När porträttet är klart låt barnet berätta om bilden. 

En sista viktig grej
En dag när Lilly K kommer till förskolan får hon reda på att Lilly P ska sluta på för-
skolan och att de inte heller ska gå i samma förskoleklass. Lilly K blir glad, hon vet 
att man inte får bli glad för att någon ska flytta men hon blir det i alla fall. När Lilly 
P gått hem tar Lilly K den svarta pennan man egentligen inte får låna, och skriver 
ett stort svart kryss över sitt K för nu är hon bara Lilly utan K på slutet. 

• Varför blir Lilly K glad när hon får reda på att Lilly P ska flytta? 
• Hur tror du det känns för Lilly att vara Lilly utan K på slutet? Och varför?


